
Geachte heer, mevrouw 

 

Graag nodigen wij u als eigenaar/beheerder van historisch & waardevol bouwkundig erfgoed uit voor een 

infoavond op dinsdag 18 mei om 19.30u. Tijdens deze infoavond informeren wij u over de (financiële) 

ondersteuning die u kan krijgen bij de instandhouding en renovatie van uw eigendom. Omwille van de 

coronamaatregelen zal dit infomoment digitaal plaats vinden.  

 

PROGRAMMA 

IOED Haspengouw west/IOED Oost Haspengouw & Voeren  – Alexander Massoels & Veerle Vansant 

De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst is het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met 

onroerend erfgoed in uw gemeente. De IOED ondersteunt u graag en geeft vrijblijvend advies. Meer informatie 

kan u vinden op de website www.ioedoost.be. 

 

STEBO vzw – Maes Mieke 

Als eigenaar van een historisch pand hebt u recht op financiële ondersteuning van verschillende overheden, denk 

bijvoorbeeld aan de renovatiepremie. De woonenergieloketten van Stebo helpen u graag verder met al uw 

premie- en woonvragen. Tijdens deze uiteenzetting zal Stebo een overzicht geven van de premiemogelijkheden 

met hun voorwaarden. Meer informatie kan u vinden op de website www.woonenergieloket.stebo.be. 

 

Monumentenwacht Limburg – Carolien Goeleven 

U kunt een beroep doen op Monumentenwacht voor periodieke inspecties van onroerend erfgoed. Ze bieden 

onafhankelijk advies en ondersteuning m.b.t. onderhoudswerken aan eigenaars-beheerders van waardevol 

erfgoed. Daarnaast kunnen ze gespecialiseerde metingen uitvoeren of andere diensten op maat leveren. Speciale 

aandacht gaat uit naar veiligheid en toegankelijkheid van erfgoed. Carolien laat u graag horen hoe ze u kunnen 

ondersteunen. Meer informatie kan u vinden op de website www.monumentenwacht.be.  

 

Agentschap Onroerend Erfgoed – Eddy Timmers, Marva Dexters & Jozefien Feyaerts 

In de zorg voor onroerend erfgoed staat u er niet alleen voor. De Vlaamse overheid ondersteunt u  met premies, 

leningen en andere financiële voordelen. Wat mogelijk is, hangt af van het type activiteit en het soort erfgoed. 

De regelgeving rond die financiële ondersteuning is onlangs gewijzigd. Tijdens dit onderdeel van het infomoment 

komt u meer te weten over deze recente wijzigingen. Dit is vooral relevant voor beschermde monumenten en 

dorpsgezichten. Meer informatie kan u vinden op de website www.onroerenderfgoed.be.  

 

INSCHRIJVEN 

De infoavond duurt ongeveer 2u en is gratis, maar inschrijven is verplicht via www.rlhv.be/agenda. Na 

inschrijving ontvangt u de link om deel te nemen.  

 

Hebt u vragen of kan u er niet bij zijn en ontvangt u graag de informatie?  

Neem dan zeker contact op via  veerle@ioedoost.be.  

 

 

Namens IOED Oost-Haspengouw & Voeren  

Veerle Vansant  
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